
 
http://www.thaigov.go.th                                                                                     ข่าวท่ี 01/05
                                                วันท่ี 3 พฤษภาคม 2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ อาคารรัฐสภา  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุม
คณะรัฐมนตรี  โดยรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงสรุปสาระสําคัญของเรื่องท่ี
ผ่านการพิจารณาแล้ว ดังนี้  
 
 2. เรื่อง   การนําเสนอร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ. 2555 – 2559 ต่อคณะรัฐมนตรี 
  5. เรื่อง  กําหนดงานให้คนต่างด้าวท่ีเป็นผู้เสียหายจากการกระทําผิดฐานค้ามนุษย์ทํา  
 6. เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง สําหรับ
   การให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ส่วนราชการท่ีได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง 
 8. เรื่อง   ขออนุมัติจัดต้ังสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
  9. เรื่อง  แผนงบประมาณขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2555 - 2561) 
 11. เรื่อง  การจัดต้ังกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
  14. เรื่อง  การปฏิบัติการคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ 
  16. เรื่อง  (ร่าง) มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 
  20. เรื่อง  การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรของกรมการ 
    ปกครอง 
 21.  เรื่อง   (ร่าง) รายงานผลการดําเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉบับท่ี 3-4    
  
 
 

********************************* 
เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 

และติดตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีสําคัญได้ทางรายการ “เจาะลึก ครม.” 
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย   ทุกวันอังคารในเวลา  21.00-22.00 น. 

หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th 
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2.  เรื่อง  การนําเสนอร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ. 2555 – 2559 ต่อคณะรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 ตามท่ีกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ   
  สาระสําคัญของร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 มีดังนี้  
  1.  วิสัยทัศน์  เด็กและเยาวชนมีความม่ันคง แข็งแรง ดี มีสุข และสร้างสรรค์ 
  2.  พันธกิจ  
    2.1  พัฒนาเด็กและเยาวชนท้ังกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามวัย  
    2.2  เสริมพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและทุกระดับในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
    2.3  พัฒนาระบบบริหารจัดการในการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพ    
  3.  เป้าประสงค์ของการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
    3.1  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาท้ังกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมเต็มตามศักยภาพ และมี
พฤติกรรมเหมาะสมตามวัย 
    3.2  เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและทุกระดับเป็นพลังท่ีเข้มแข็งในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
    3.3  เพ่ือให้การคุ้มครองและการพัฒนาเด็กและเยาวชนมีความเป็นเอกภาพ ทําให้การดําเนินงานด้านเด็ก
และเยาวชนมีประสิทธิภาพ 
  4.  เป้าหมายหลัก    เด็กและเยาวชนมีความม่ันคงในการดํารงชีวิตอย่างท่ัวถึง มีความแข็งแรงทางร่างกายและ           
จิตใจ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีสํานึกความเป็นพลเมือง (civic mind) กล้าคิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตามวิถี
ประชาธิปไตย และมีความสุข 
 5.  ตัวชี้วัดสําคัญ ประกอบด้วย 17 ตัวชี้วัด 
     (1)  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างภูมิคุ้มกันในการดํารงชีวิตของเด็กและเยาวชน  
     (1.1) เป้าประสงค์ เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาท้ังกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และมี
พฤติกรรมเหมาะสมตามวัย 
     (1.2)  มาตรการ 
     (1.2.1)  มาตรการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน  

       (1.2.2)  มาตรการเสริมสร้างความเข้าใจในปัญหาและความต้องการของเด็กและ
เยาวชน 
       (1.2.3)  มาตรการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อเด็กและเยาวชน 
      (1.2.4)  มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน  

   (2)  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การคุ้มครองและพัฒนาเด็กท่ีต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ และเด็กพิเศษ  
    (2.1)  เป้าประสงค์  เด็กและเยาวชนท่ีมีความต้องการการคุ้มครองพิเศษและเด็กพิเศษ ได้รับ

การคุ้มครองและพัฒนาท้ังกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม เต็มตามศักยภาพ 
    (2.2)  มาตรการ 
     (2.2.1)  มาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  
     (2.2.2)  มาตรการพัฒนาบริการพ้ืนฐานท่ีจําเป็นและมีคุณภาพให้เข้าถึงเด็ก 
     (2.2.3)  มาตรการพัฒนาบุคลากรด้านเด็ก 
     (2.2.4)  มาตรการปรับปรุงและบังคับใช้กําหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับเด็กท่ี

ต้องการการคุ้มครองพิเศษ 
     (2.2.5) มาตรการพัฒนาระบบข้อมูลองค์ความรู้ กลไกของรัฐ และชุมชน  
     (2.2.6) มาตรการระดมสรรพกําลังเพ่ือช่วยเหลือเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็น

พิเศษ 
     (2.2.7) มาตรการเฉพาะกลุ่ม 
   (3)  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาเด็กและเยาวชน  
    (3.1) เป้าประสงค์  ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและทุกระดับเป็นพลังท่ีเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาเด็กและเยาวชน   
     (3.2)  มาตรการ 
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     (3.2.1) มาตรการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับให้เข้มแข็ง  
     (3.2.2)  มาตรการส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายเพ่ือ  

   (4) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการในการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน 
    (4.1)  เป้าประสงค์  มีการคุ้มครองและการพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีเป็นเอกภาพ ทําให้การ

ดําเนินงานด้านเด็กและเยาวชนมีประสิทธิภาพ 
    (4.2) มาตรการ 
     (4.2.1) มาตรการพัฒนาการบริหารจัดการในการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและ             

เยาวชน 
     (4.2.2)  มาตรการเสริมสร้างโอกาสและการเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคม ระบบ

บริการ และระบบคุ้มครอง  
     (4.2.3) มาตรการพัฒนาระบบ และกลไกป้องกันเด็กและเยาวชนจากปัจจัยเสี่ยง    

ต่าง ๆ  
  กลไกการขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผลแผน ประกอบด้วย  
  1)  กลไกการบริหารแผน มี 2 ระดับ คือ ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
  2)  แนวทางการขับเคลื่อน และกลไกการติดตามประเมินผลแผน ประกอบด้วย 

(1) สร้างความเข้าใจร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างท่ัวถึงและให้รวดเร็ว 
(2) สนับสนุนการจัดระบบข้อมูลและแผนท่ีทางสังคม (social  mapping)   
(3) กลไกการติดตามและประเมินผลแผน  

(3.1) ประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามตัวชี้วัด สําคัญ 
 (3.2) ติดตามประเมินผลระดับยุทธศาสตร์ตามตัวชี้วัด 
 (3.3) ติดตามประเมินผลระดับแผนงาน โครงการกิจกรรมโดยให้หน่วยงานท่ีรับ 

ผิดชอบเป็นผู้ประเมินตนเอง 
 (3.4) จัดให้มีการประเมินระยะครึ่งแผนและสิ้นสุดแผนท้ังประเด็นความก้าวน้า               

และผลลัพธ์   โดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
  คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติได้พิจารณาร่างแผนฯ ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2554 
เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2554 แล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนฯ โดยให้พิจารณาเพ่ิมเติมสาระของนโยบายและแผนยุทธ
ศาสตร์ระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กตามแนวทาง “โลกท่ีเหมาะสมสําหรับเด็ก”   กับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดน่าอยู่สําหรับเด็ก
และเยาวชนผนวกรวมไว้ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555- 2559 ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
ซ่ึง พม.  ได้ดําเนินการแล้ว 
 
5. เรื่อง กําหนดงานให้คนต่างด้าวท่ีเป็นผู้เสียหายจากการกระทําผิดฐานค้ามนุษย์ทํา  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกําหนดงานให้คนต่างด้าวท่ีเป็นผู้เสียหายจากการกระทําผิดฐานค้ามนุษย์ทํา ดังนี้                     
1. งานกรรมกร 2. งานรับใช้ในบ้าน ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง  
   รง. รายงานว่า  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติวันท่ี 4 พฤษภาคม  2553   
   1. มท. ได้ออกประกาศเรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ  สําหรับ
ผู้เสียหายจากการกระทําผิดฐานค้ามนุษย์ โดยสรุป คือ คนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตาม
ประกาศนี้หมายถึงคนต่างด้าวท่ีพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และผู้เสียหายนั้นสมัครใจยินยอมเข้ารับการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพ
ในหน่วยงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และการอนุญาตให้คน
ต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวตามประกาศนี้เป็นอันสิ้นผล  เม่ือคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตออกนอกเขตท้องท่ี
จังหวัดโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่ได้รับอนุญาตทํางานรับใช้ในบ้าน  ให้เคลื่อนย้ายคนต่างด้าวออกนอกเขตท้องท่ีจังหวัดท่ีได้รับ
อนุญาต  เพ่ือติดตามนายจ้าง สามีหรือภรรยาของนายจ้างไปทําหน้าท่ีการงานท่ีรับผิดชอบโดยนายจ้าง สามีหรือภรรยาของ
นายจ้างและลูกจ้างจะต้องเดินทางไปด้วยกันและต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งท่ีมีการขอตรวจ   
   2. คนต่างด้าวท่ีเป็นผู้เสียหายจากการกระทําผิดฐานค้ามนุษย์เป็นคนต่างด้าวตามมาตรา 13(2) แห่ง
พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และจะทํางานใดได้ต้องเป็นงานตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  โดยประกาศ
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ในราชกิจจานุเบกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2551 
 
6. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง สําหรับการให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาแก่ส่วนราชการท่ีได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย (มท.) ใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 212,655,900 
บาท โดยให้เบิกจ่ายในงบอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพ่ือเป็นการให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่เทศบาลนครอุดรธานี
ในการจัดหาครุภัณฑ์และควบคุมงานก่อสร้างของเทศบาลนครอุดรธานี ท่ีได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองเม่ือวันท่ี 
19 พฤษภาคม 2553 ตามท่ีสํานักงบประมาณ (สงป.) เสนอ 
 
8. เรื่อง  ขออนุมัติจัดตั้งสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) จัดต้ังสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อําเภอข้ึนในทุกอําเภอครอบคลุมทุกจังหวัด พร้อมอัตรากําลังของข้าราชการอําเภอละ 3 อัตรา จํานวน 877 อําเภอ รวมท้ังสิ้น 
2,631 อัตรา  ตามท่ี มท. เสนอ โดยให้ มท. ไปดําเนินการขอจัดต้ังหน่วยงานและขออนุมัติอัตรากําลังตามข้ันตอนของกฎหมาย 
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย   
   สาระสําคัญของเรื่อง  
   มท. รายงานว่า  
  1. ปัจจุบันสถานการณ์ภัยพิบัติมีแนวโน้มของความถ่ีในการเกิดและทวีความรุนแรงมากข้ึน ท้ังนี้ เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ได้ถูกดัดแปลงแก้ไขและถูกทําลาย  ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น สภาวะ
เรือนกระจก (Green House Effect) เป็นสาเหตุให้อุณหภูมิของโลกสูงข้ึน  เกิดการแปรปรวนของสภาพอากาศ  ซ่ึงเป็นสาเหตุ
ให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ  สร้างความเสียหายให้เกิดข้ึนแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจํานวนมาก เช่น เหตุการณ์
อุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศในช่วงปลายปี 2553 สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจํานวนมาก  โดยมี
พ้ืนท่ีประสบอุทกภัยจํานวน 39 จังหวัด 425 อําเภอ หรือการเกิดสภาพอากาศแปรปรวน  โดยมีอากาศหนาวเย็นในช่วงเดือน
มีนาคม 2554 ซ่ึงเป็นฤดูร้อน  รวมถึงการเกิดอุทกภัยดินโคลนถล่มในพ้ืนท่ีภาคใต้ 10 จังหวัด  สร้างความเสียหายรุนแรงท่ีสุดใน
รอบหลายสิบปี  นอกจากนี้ยังเกิดแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงในประเทศนิวซีแลนด์และญ่ีปุ่น  รวมถึงประเทศพม่า  ส่งผลกระทบถึง
ประเทศไทย  โดยมีพ้ืนท่ีได้รับความเสียหาย รวม 15 อําเภอในจังหวัดเชียงราย  ซ่ึงภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีมีความรุนแรงนับวัน
ยิ่งเป็นภัยใกล้ตัวมากข้ึน ดังนั้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงต้องเตรียมความพร้อมของหน่วยงานและบุคลากรให้
สามารถปฏิบัติภารกิจในพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ภัยพิบัติท่ีมีความรุนแรงและความถ่ีเพ่ิมมากข้ึน   
   2. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 กําหนดให้นายอําเภอเป็นผู้อํานวยการอําเภอ  
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ และมีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้อํานวยการจังหวัด
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีอํานาจสั่งการหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง  ซ่ึงอยู่ในเขตอําเภอให้
ดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทําให้อําเภอมีภาระงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด  ซ่ึงภาระความรับผิดชอบดังกล่าว  มีความหลากหลายในภารกิจท่ี
จะต้องปฏิบัติท้ังในช่วงก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และการให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูภายหลังเกิดภัย  อีกท้ังภารกิจงานจาก
ส่วนกลางในด้านอ่ืน ๆ ท่ีสั่งลงมาท่ีอําเภอให้เป็นหน่วยปฏิบัติทําให้อําเภอมีภาระงานมาก  การบริหารจัดการสาธารณภัยจึงไม่
สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  การจัดต้ังสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอจะช่วยยกระดับการ
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนท่ีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  สามารถตอบสนองต่อภารกิจของกรม
และนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติของประเทศท่ีมี
แนวโน้มท่ีจะทวีระดับความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน   
  3. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 กําหนดให้อําเภอและท้องถ่ินเป็นหน่วยบริหารจัดการสาธารณภัยระดับ 1 แต่หากเกินขีด
ความสามารถหรือเป็นภัยระดับ 2 ให้จังหวัดทําหน้าท่ีบริหารจัดการภัย ดังนั้น อําเภอจําเป็นต้องมีบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยตรง  รับผิดชอบการจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอําเภอ การ
ฝึกซ้อมแผน การสํารวจพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย เฝ้าระวังสถานการณ์ภัย  และประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี  รวมท้ัง
ประสานงานกับจังหวัดและสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  อําเภอจึงเป็นหน่วยเชื่อมการบริหารจัดการภัยท่ี
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ชัดเจนและขาดไม่ได้ระหว่างจังหวัดในฐานะหน่วยอํานวยการและสนับสนุนการจัดการภัยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ใน
ฐานะหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการภัยและการเผชิญเหตุท่ีเกิดข้ึนในระดับพ้ืนท่ีและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนผู้ประสบภัย
มากท่ีสุด  จึงจําเป็นต้องมีหน่วยงานระดับอําเภอในการบริหารจัดการสาธารณภัย  และเชื่อมประสานรวมท้ังสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยของอําเภอและท้องถ่ินให้มีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมากยิ่งข้ึน   
   4. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มท. จําเป็นต้องมีหน่วยงานในระดับพ้ืนท่ี  เพ่ือรองรับภารกิจด้านสา
ธารณภัยท่ีมีความหลากหลายและเพ่ิมมากข้ึน  เนื่องจากภารกิจดังกล่าวมีผลกระทบต่อความม่ันคงในชีวิต  และความเป็นอยู่
ของประชาชนในวงกว้าง  ประกอบกับแนวโน้มของความถ่ีในการเกิดสาธารณภัยของประเทศไทยมีมากข้ึน   
 
11. เรื่อง การจัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..)  พ.ศ. .... (การจัดต้ังกรมฝน
หลวงและการบินเกษตร)  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และเห็นควรส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป   
  2. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์               
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับท่ี ..)  พ.ศ. .... และ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรม      
ฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พ.ศ. ....  และเห็นควรส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย และให้ดําเนินการต่อไปได้ เม่ือ               
ร่างพระราชบัญญัติตามข้อ 1 ใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว  
  3. อนุมัติให้ยกเว้นข้ันตอนการจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ หากจะมีการจัดต้ังส่วนราชารข้ึนใหม่ กรณีการขอจัดต้ัง               
ส่วนราชการระดับกรมตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2550 และอนุมัติให้ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 7 
กันยายน 2553 ซ่ึงให้ขยายระยะเวลาของมาตรการระงับการขอจัดต้ังหน่วยงานใหม่หรือขยายหน่วยงานเป็นกรณีพิเศษเฉพาะ
รายและเห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการต่อไปได้   
  (หรือ)  มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2553                
ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และสํานักงาน ก.พ.ร. ก่อนแล้วนําเสนอ              
คณะรัฐมนตรีต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างกฎหมาย 
  1. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี . .) พ.ศ. ..... 
 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 

มาตรา 3 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (2/1) ของมาตรา 
19 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 “(2/1) กรมการข้าว” 

 มาตรา 3 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ (...) ของมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 “(…) กรมฝนหลวงและการ
บินเกษตร” (ร่างมาตรา 3 แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 19) 

- ไม่มี มาตรา 4 ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวกับราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบรรดาอํานาจหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท้ังนี้ เฉพาะใน
ส่วนท่ีเก่ียวกับสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร ไปเป็นของกรมฝน
หลวงและการบินเกษตรของหรือเจ้าหน้าท่ีกรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้วแต่กรณี (เพ่ิมเติมร่างมาตรา 
4) 

- ไม่มี มาตรา 5 ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ และ
ภาระผูกพันท้ังปวง รวมถึงข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และ
อัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฉพาะใน
ส่วนท่ีเก่ียวกับสํานักฝนหลวงและการบินเกษตรไปเป็นของกรมฝนหลวง
และการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เพ่ิมเติมมาตรา 5) 
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- ไม่มี มาตรา 6 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติ (เพ่ิมเติมร่าง
มาตรา 6) 

 
  2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับท่ี . .)พ.ศ. .... 
 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552 

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (ฉบับท่ี . .)พ.ศ. .... 

ข้อ 2 ให้สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลง
นโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน จัดสรร
ทรัพยากรและบริหารราชการท่ัวไปของกระทรวงท่ีมิได้
กําหนดให้ เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการใดในสังกัด
กระทรวงโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเร่งรัดตรวจสอบ
และติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
ภารกิจของกระทรวง โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเพ่ือเสนอแนะ
รัฐมนตรีสําหรับใช้ในการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย 
และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง 
ฯลฯ 
(9) ปฏิบัติการทําฝนและพัฒนาเทคโนโลยี การทําฝน
เพ่ือการเกษตร การอุปโภค การบริโภค และการเก็บ
กักน้ํา และปฏิบัติงานด้านการบิน และการส่ือสารเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเกษตร 

- ไม่มีการแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ให้ยกเลิก (9) ของข้อ 2 
(ร่างข้อ 1 ยกเลิก (9) ของข้อ 2) 

ข้อ 3 ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
(1) กองกลาง 
ฯลฯ 
(16) สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร 

- ไม่มีการแก้ไข 
 
 
 
 
- ให้ยกเลิก (16) ของ ก. ของข้อ 3 
(ร่างข้อ 2 ยกเลิก (16) ของ ก. ของข้อ 3) 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552 

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตร
และสหกรณื (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ข้อ 19 สํานักงานฝนหลวงและการบินเกษตร มี
อํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
(1) ปฏิบัติงานการทําฝนเพ่ือให้บริการแก่เกษตรกร
และผู้ใช้น้ําท่ัวไปและเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําในพ้ืนท่ี
การเกษตรและเข่ือนเก็บกักน้ํา 
(2) ดําเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทําฝน 
(3) ปฎิบัติงานด้านการบินและการส่ือสาร เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเกษตร 
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

- ให้ยกเลิกข้อ 19 
(ร่างข้อ 3 ยกเลิกข้อ 19) 

 
  3. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
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กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2550 

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับท่ี ..)   พ.ศ. .... 

ข้อ 8 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกลุ่มภารกิจ ดังนี้ 
(ก) กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต 
ฯลฯ 
(ข) กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิต 
     1. กรมชลประทาน 
     2. กรมพัฒนาท่ีดิน 
     3. สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
- ไม่มี 
 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
 
 
“(ข) กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิต 
       1. กรมชลประทาน 
       2. กรมพัฒนาท่ีดิน 
       3. สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
       4. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร” 
(เพ่ิมเติมความ (ข) 4. ของข้อ 8) 

 
  4. ร่างกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ..... 
   4.1 กําหนดให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีอํานาจหน้าท่ีปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตรท้ัง
ระบบ โดยครอบคลุมการปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือให้บริการแก่เกษตรกรและผู้ใช้น้ําท่ัวไปและเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําในพ้ืนท่ีการเกษตร
และเข่ือนกักเก็บน้ํา ตลอดจนต้องมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทําฝนและการดัดแปรสภาพอากาศ เพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาภัย
แล้งและร่วมจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศให้เพียงพอ เกิดประโยชน์อย่างท่ัวถึงและปฏิบัติงานด้านการเงิน และการสื่อสารเพ่ือ
สนับสนุนในภารกิจด้านการเกษตร (ร่างข้อ 1) 
   4.2 กําหนดให้แบ่งส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มี 12 สํานัก คือ (1) สํานักบริหาร
กลาง 
 (2) สํานักการคลังและพัสดุ (3) สํานักแผนงานและประเมินผล (4) สํานักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง (5) สํานักบริหารการบิน
เกษตร (6) สํานักตรวจอากาศฝนหลวง (7) สํานักสถิติและสารสนเทศฝนหลวง (8)-(12) สํานักปฏิบัติการฝนหลวงภาค (ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้) 
(ร่างข้อ 2)  
   4.3 กําหนดให้กลุ่มตรวจสอบภายในมีอํานาจหน้าท่ีดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร 
การเงิน และการบัญชีของกรม ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
(ร่างข้อ 3) 
   4.4 กําหนดให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีอํานาจหน้าท่ีเสนอแนะให้คําปรึกษา ติดตาม ประเมินผล และ
จัดทํารายงาน ประสานและดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ ร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในกรม 
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย (ร่างข้อ 4) 
   4.5 กําหนดให้สํานักบริหารกลางมีอํานาจหน้าท่ีดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารท่ัวไป การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล การประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่กิจกรรมงานกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง (ร่างข้อ 5) 
   4.6 กําหนดให้สํานักการคลังและพัสดุ มีอํานาจหน้าท่ีดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การ
บริหารงบประมาณ การพัสดุ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง (ร่างข้อ 6) 
   4.7 กําหนดให้สํานักแผนงานและประเมินผล มีอํานาจหน้าท่ีศึกษา วิเคราะห์ และจัดทํายุทธศาสตร์ 
ติดตาม และประเมินผล ประสานงานเก่ียวกับโครงการพิเศษ ด้านการทําฝนและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ (ร่างข้อ 7) 
   4.8 กําหนดให้สํานักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง มีอํานาจหน้าท่ีดําเนินงานพัฒนาเทคนิคและ
กรรมวิธีท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติการฝนหลวง เพ่ือเพ่ิมน้ําให้พ้ืนท่ีเกษตรกรรมและการเติมน้ําให้เข่ือน วิจัยและพัฒนาเทคนิค 
การศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กรรมวิธีท่ีเก่ียวข้องกับการดัดแปรสภาพอากาศอ่ืน ๆ ดําเนินการ
เก่ียวกับโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ (ร่างข้อ 8) 
   4.9 กําหนดให้สํานักบริหารการบินเกษตร มีอํานาจหน้าท่ีอํานวยการและให้บริการด้านการบิน กํากับ
ดูแลงานมาตรฐานการบิน สนามบิน การสื่อสารและวิทยุการบิน ซ่อมบํารุงอากาศยานและอุปกรณ์ประกอบการบิน (ร่างข้อ 9) 
   4.10 กําหนดให้สํานักตรวจอากาศฝนหลวง มีอํานาจหน้าท่ีบริหาร และดําเนินงานสถานีตรวจอากาศ
ฝนหลวงประจําภาค ตรวจสภาพอากาศ และสภาวะฝน (ร่างข้อ 10) 
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   4.11 กําหนดให้สํานักสถิติและสารสนเทศฝนหลวง มีอํานาจหน้าท่ีกํากับดูแลมาตรฐานการปฏิบัติการ
ฝนหลวง ตําราฝนหลวง และข้อแนะนําทางเทคนิคพระราชทาน และสิทธิบัตรฝนหลวง รวบรวม จัดทําสถิติและฐานข้อมูล และ
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ และปฏิบัติการ ดําเนินงานหอเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวง (พิพิธภัณฑ์) และ
งานห้องสมุด (ร่างข้อ 11) 
   4.12 กําหนดให้สํานักปฏิบัติการฝนหลวงภาค มีอํานาจหน้าท่ีประสานราชการกับหน่วยงาน องค์กร 
เกษตรกร และผู้รับบริการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือการจัดทําแผนงานโครงการ ระยะสั้น ระยะยาว ในการเป็นองค์ประกอบด้าน
การป้องกันแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา ทรัพยากรน้ํา และภัยธรรมชาติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ปฏิบัติงานทําฝนหลวง เพ่ีอ
ให้บริการแก่เกษตรกร และผู้ใช้น้ําท่ัวไป และเพ่ิมปริมาณน้ําในพ้ืนท่ีการเกษตร และเข่ือนกักเก็บน้ําต่าง ๆ ตามแนวพระบรม
ราโชวาทและนโยบายรัฐบาล (ร่างข้อ 12) 
 
14. เรื่อง การปฏิบัติการคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดสรรอัตรากําลังเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการดําเนินงานให้บริการผู้ประกันตนเพ่ือ
ปฏิบัติงานในสํานักงานประกันสังคมสาขา ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ และ
ให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  คปร. เสนอว่า การพิจารณาจัดสรรกรอบอัตรากําลังเพ่ิมเติมให้สํานักงานประกันสังคมสาขา เพ่ือให้บริการแก่
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในจังหวัดต่าง ๆ เม่ือพิจารณาจากลักษณะการปฏิบัติงานและการใช้กําลังคนในภาพรวมของ สปส. 
ซ่ึงมีท้ังข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการและพนักงานประกันสังคม เพ่ือไม่ให้มีผลผูกพันต่องบประมาณด้านบุคคลใน
ระยะยาว และให้ สปส. ใช้กําลังคนในส่วนพนักงานประกันสังคมเป็นหลักในการให้บริการ ดังนั้น เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรี ท่ีมอบหมายให้ คปร. ดําเนินการจัดสรรอัตรากําลังจํานวน 200 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานในสํานักงาน
ประกันสังคมสาขา จึงเห็นควรจัดสรรอัตรากําลังเพ่ิมเติมให้สํานักงานประกันสังคมสาขาอีกจํานวน 184 อัตรา เพ่ือให้ครบ
จํานวน 200 อัตรา ดังนี้ 
  1. อัตราข้าราชการจํานวน 68 อัตรา ให้สํานักงานประกันสังคมสาขาในแต่ละจังหวัดท่ีมีผู้ประกันตนตาม
มาตรา 40 เกินกว่า 5,000 คน สาขาละ 1 อัตรา 
  2. อัตราพนักงานราชการ จํานวน 116 อัตรา ได้แก่ สํานักงานประกันสังคมสาขาท่ีมีผู้ประกันตนตามมาตรา 
40 เกินกว่า 10,000 คน สาขาละ 2 อัตรา ส่วนสํานักงานประกันสังคมสาขาท่ีมีผู้ประกันตน ฯ ตํ่ากว่า 10,000 คน สาขาละ 1 
อัตรา 
 
16. เรื่อง (ร่าง) มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ (ร่าง) มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ (พม.) เสนอ และเห็นควรให้ประกาศใช้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติเป็นมาตรฐานกลางของประเทศ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการประเมินผลการดําเนินงานศูนย์ เ ด็กเล็ก ท่ัวประเทศ โดยมอบหมายหน่วยงานท่ี เ ก่ียวข้อง ได้แ ก่ 
กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงแรงงาน (รง.) สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร (กทม.) 
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พม. ดําเนินการโดยนํามาตรฐานศูนย์เด็ก
เล็กแห่งชาติใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์และเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพของศูนย์เด็กเล็ก 
 
20. เรื่อง การเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรของกรมการปกครอง   
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ผู้อํานวยการทะเบียนกลางยินยอมให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จํานวน 12 
หน่วยงาน  เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ตามขอบเขตการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองด้วย ตามท่ีกระทรวง           
ยุติธรรม (ยธ.) เสนอ  
   สาระสําคัญของเรื่อง  
  ยธ. รายงานว่า  
  1. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 15 วรรคสอง ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ได้กําหนดให้ผู้อํานวยการทะเบียนกลาง (อธิบดีกรมการปกครอง) อาจอนุญาตให้
ส่วนราชการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ได้เฉพาะข้อมูลท่ีจําเป็นแก่การปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีปรากฏภายในทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด 
ทะเบียนคนตายหรือทะเบียนประวัติสําหรับคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยเท่านั้น ดังนั้น หน่วยงานในสังกัด ยธ. จึงไม่สามารถเชื่อมโยง
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ข้อมูลทะเบียนอ่ืนนอกจากข้อมูลทะเบียนราษฎร เช่น ภาพใบหน้าท่ีจัดเก็บจากข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชน รายการบิดา
มารดา หรือผู้รับบุตรบุญธรรมท่ีจัดเก็บจากฐานข้อมูลทะเบียนรับบุตรบุญธรรม เป็นต้น ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลท่ีสําคัญอย่าง
ยิ่งในงานสืบสวนและสอบสวน  ทําให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด ยธ. ท่ีมีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับการ
บริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างมาก   
   2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้
ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรของกรมการปกครอง โดยมีอํานาจหน้าท่ี ศึกษา ปัญหา อุปสรรค และข้อกฎหมาย
เพ่ือหาแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรและข้อมูลทะเบียนอ่ืนจากกรมการปกครอง และเสนอความเห็นต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานในสังกัด ยธ. สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรและข้อมูลทะเบียนอ่ืนจากกรมการปกครอง   
  3. คณะกรรมการพิจารณาการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรของ
กรมการปกครอง ได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องตามข้อ 1. และมีมติเห็นควรให้ ยธ. เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้
ผู้อํานวยการทะเบียนกลางยินยอมให้หน่วยงานของ ยธ. เชื่อมโยงข้อมูลท่ีปรากฏในทะเบียนอ่ืนนอกจากข้อมูลท่ีจําเป็นแก่การ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีปรากฏในทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย และทะเบียนประวัติสําหรับคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย 
โดยมีหน่วยงานในสังกัด ยธ. ท่ีขอเชื่อมโยงข้อมูลฯ และขอบเขตการเชื่อมโยงข้อมูลฯ ดังนี้   
    3.1 หน่วยงานสังกัด ยธ. ท่ีขอเชื่อมโยงข้อมูลฯ จํานวน 12 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมคุมประพฤติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาชน กรมราชฑัณฑ์ สํานักงานกิจการยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับการขอเชื่อมโยงข้อมูลฯ กับกรมการปกครอง ท้ังนี้ หน่วยงานดังกล่าว ได้แจ้ง
เหตุผลความจําเป็นในการขอเชื่อมโยงข้อมูลฯ กับกรมการปกครอง เว้นแต่สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
    3.2 ขอบเขตการเชื่อมโยงข้อมูลฯ ได้แก่   
    3.2.1 ฐานข้อมูลท่ีปรากฏอยู่ในทะเบียนอ่ืนนอกจากข้อมูลท่ีปรากฏในทะเบียนบ้าน ทะเบียน
เกิด ทะเบียนคนตาย หรือทะเบียนประวัติสําหรับคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย เช่น ภาพใบหน้าท่ีจัดเก็บจากข้อมูลบัตรประจําตัว
ประชาชน รายการบิดามารดาหรือผู้รับบุตรบุญธรรมท่ีจัดเก็บจากฐานข้อมูลทะเบียนรับบุตรบุญธรรม เป็นต้น ท้ังนี้ ตามท่ีแต่ละ
หน่วยงานของ ยธ. ได้ทําบันทึกข้อตกลงกับกรมการปกครอง    
     3.2.2 ระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวัง (WATCHED LIST) 
 
21. เรื่อง  (ร่าง) รายงานผลการดําเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉบับท่ี 3-4   
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการดําเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉบับท่ี 3-4 และ
มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการนําเสนอร่างรายงานผลการดําเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
ฉบับท่ี 3-4  ต่อคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) 
เสนอ    
 สาระสําคัญของเรื่อง 
 พม. รายงานว่า  
 1. ประเทศไทยได้ลงนามเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2535  โดยบทบัญญัติ
ข้อ 44  ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก กําหนดให้รัฐภาคีจัดทํารายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่ง
สหประชาชาติเป็นระยะ โดยประเทศไทยได้นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานและรายงานด้วยวาจาฉบับแรก  เม่ือเดือน
สิงหาคม 2539 และตุลาคม 2541 และเสนอรายงานฉบับท่ี 2 และรายงานด้วยวาจา  เม่ือเดือนเมษายน 2547 และมกราคม 
2549 ตามลําดับ   โดยการจัดทํารายงานฉบับต่อไป คณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ กําหนดให้ประเทศไทยจัดทํา
รายงานฯ ฉบับท่ี 3 และ 4 ไว้ด้วยกัน ซ่ึง พม. ได้ดําเนินการจัดทํารายงานฯ ฉบับท่ี 3-4 อย่างเป็นข้ันตอนตามแนวทางของ
สหประชาชาติ เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติข้อ 44 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ดังนี้ 

1.1 แต่งต้ังคณะทํางานจัดทํารายงานฯ ฉบับท่ี 3-4 แบ่งออกเป็น 9 คณะ 
1.2 จัดประชุมพิจารณาร่างรายงานฯ ฉบับท่ี 3-4 เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน              

ภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคมท่ีเก่ียวข้องท้ังในระดับภูมิภาคและระดับชาติ 5 ครั้ง 
1.3 ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการ เรื่อง “สิทธิเด็ก”  ครั้งท่ี 2/2553 เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2553 ท่ี 

ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) รายงานฯ ฉบับท่ี 3-4 และให้นําเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  
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1.4 ในคราวประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 2/2553 เม่ือวันท่ี  
11 มิถุนายน 2553 ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลฯ ฉบับท่ี 3-4 โดยได้เสนอแนะให้
การแปลเนื้อหาของรายงานเป็นภาษาอังกฤษ ต้องมีความกระชับและได้ใจความสําคัญ และให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป  
  1.5  จัดแปล (ร่าง) รายงานฯ ฉบับท่ี 3-4 เป็นฉบับภาษาอังกฤษโดยได้มีการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ           
ตรวจสอบ (ร่าง) รายงานฯ ฉบับภาษาอังกฤษ 
 2. โดยเนื้อหาของ (ร่าง)  รายงานฯ ฉบับท่ี 3-4 จะประกอบด้วย   
  2.1 มาตรการท่ัวไป : ข้อสงวนข้อ 7 และข้อ 22 กฎหมายการประสานงาน นโยบายด้านเด็กและเยาวชน  
กระบวนการติดตามอิสระ  การจัดสรรงบประมาณ การรวบรวมข้อมูลสถิติ  การเผยแพร่อนุสัญญา 
  2.2 หลักการท่ัวไป : การไม่เลือกปฏิบัติ  สิทธิในการมีชีวิต  การอยู่รอดและการพัฒนา การเคารพความ
คิดเห็นของเด็ก 
  2.3 สิทธิพลเมืองและเสรีภาพ  : การจดทะเบียนการเกิด  ชื่อ สัญชาติและสถานะบุคคล การคุ้มครอง
ความเป็นส่วนตัว การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การเฆ่ียนตีเด็ก   
  2.4 สภาพแวดล้อมทางครอบครัวและการเลี้ยงดูรูปแบบอ่ืน : การเลี้ยงดูรูปแบบอ่ืน ความรุนแรง          
การกระทํามิชอบ  การปฏิบัติท่ีเลวร้ายและการทอดท้ิงเด็ก   เด็กติดมารดาในเรือนจํา 
  2.5 สุขภาพพ้ืนฐานและสวัสดิการ : เด็กทุพพลภาพ  สุขภาพและบริการด้านสุขภาพ สุขภาพเด็กวัยรุ่น              
สุขภาวะแวดล้อม เอชไอวี / เอดส์ คุณภาพชีวิต  
  2.6 การศึกษา เวลาว่าง และกิจกรรมทางวัฒนธรรม : การศึกษา การฝึกอบรมและการแนะแนว                   
จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
  2.7 มาตรการปกป้องพิเศษ : เด็กในพ้ืนท่ีพักพิงของผู้หนีภัยจากการสู้รบ เด็กท่ีเป็นบุตรของแรงงาน
โยกย้ายถ่ินฐาน แรงงานเด็ก  การแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กและการค้าเด็ก  เด็กในกระบวนการยุติธรรม เด็กชนพ้ืนเมือง
ด้ังเดิมและชนกลุ่มน้อย เด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

************************* 
หมายเหตุ :  = ช่วงเช้า 


